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MsKS Vás srdečne pozýva na
divadelné predstavenie Spišského divadla

Život nie je divadlo,
ktoré sa uskutoční 20. marca 2017 o 19 hod.
v kine Slovan v Spišskom Podhradí.
Lístky si môžete zakúpiť v predpredaji za 2 eurá
v kancelárii MsKS alebo v Mestskej knižnici.

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s.

týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na
slovenské obce a mestá.

Za rok 2016 bolo

mesto Spišské Podhradie
vyhodnotené ako

mesto s predpokladom stabilného rozvoja

Slávnostný príchod Haničky
do Spišského Podhradia
sobota 27. máj 2017 o 15:00 hod.

2.926 slovenských obcí a miest prešlo hodnotením zameraným
na finančnú a majetkovú bonitu, ktorých výsledky boli
porovnávané s výsledkami okresu a kraja. Analýza hodnotila
efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami určitou
finančnou silou a kapacitou obce či mesta a efektivitu využívania
a zhodnocovania majetku.
Podiel obcí a miest, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou
efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj a pozitívne vyšli z tohto
hodnotenia, predstavuje 30,2%. Vyhodnoteným obciam
a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená
Pečať Rozvoja obcí a miest.

..................................

Ing. Peter Levkovič MBA, LL.M
generálny riaditeľ

Spišský Jeruzalem 2017

26. - 28. máj 2017

V Bratislave, 9.januára 2017

Spišská Kapitula - Spišské Podhradie

Mesto bolo úspešné v žiadostiach o dotácie z EÚ
a štátneho rozpočtu pre rok 2017

Máme schválených
necelých 1 milión Eur,
ktoré sa preinvestujú
v našom meste
viac na str. 3
Fašiangy 2017 – „pochovávanie basy“
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Realizácia investičných zámerov v meste
Výstavba verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
Mesto Spišské Podhradie úspešne zvládlo
skúšobnú prevádzku čistiarne odpadových
vôd v Spišskom Podhradí a 23. 02. 2017
získalo právoplatné povolenie na trvalú
prevádzku čistiarne odpadových vôd.
Znamená to, že naša čistička prešla všetkými podmienkami a testami vykonanými
Slovenským vodohospodárskym podnikom, Ministerstvom životného prostredia
SR a Okresným úradom Levoča odbor
starostlivosti o životné prostredie štátna
vodná správa.
Povolenie vydal Okresný úrad Levoča odbor starostlivosti o životné prostredie
štátna vodná správa dňa 22. 02. 2017.
Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 23. 02. 2017 po vzdaní sa odvolania
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Odštepný závod Košice a mesta
Spišské Podhradie.
Ďakujem všetkým obyvateľom nášho
mesta za trpezlivosť a pochopenie pri prácach, ktoré sa vykonali na tomto diele,
ktoré trvalo veľmi dlho.
Prvý výkop na tejto stavbe Čistiarne odpadových vôd bol v roku 1991. Kanalizáciu
a čistiareň odpadových vôd v meste Spišské Podhradie sme kolaudovali v decembri 2015. Prepojenie kanalizácie Spišská
Kapitula sme vykonali v decembri 2016.
Mesto Spišské Podhradie schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017
o zneškodňovaní obsahu odpadových
vôd podľa miestnych podmienok na území mesta Spišské Podhradie.
Toto VZN sa dotýka všetkých občanov, ktorí
žijú alebo vlastnia domovú nehnuteľnosť na
území mesta Spišské Podhradie a fyzických
a právnických osôb, ktoré prevádzkujú svoju
činnosť na území mesta Spišské Podhradie,
sú napojení na verejný vodovod alebo majú
vlastný zdroj vody s určeným meradlom, prípadne bez takého meradla, z čoho vyplýva,
že produkujú odpadové vody.
Spôsob zneškodňovania obsahu odpadových vôd na území mesta Spišské Podhradie

1. Odpadové vody v meste Spišské Podhradie budú likvidované:
a) napojením na verejnú kanalizáciu
b) vlastnou ČOV s vyústením len do povrchových tokov
c) v nepriepustnej žumpe v súlade s STN

V prípade, že nie je množstvo odvádzaných odpadových vôd merané, stanoví sa
toto množstvo podľa smerných čísel spotreby vody v zmysle vyhl. č. 397/2003 Z. z.
alebo technickým výpočtom.
7. U producentov odpadových vôd,

2. Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť
nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu (ďalej VK), ak je v danom mieste VK vybudovaná, splniť technické podmienky dané
mestom Spišské Podhradie týkajúce sa
najmä miesta a spôsobu pripojenia na VK
a uzatvoriť s prevádzkovateľom VK zmluvu o odvádzaní odpadových vôd, ak vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob
nakladania s odpadovými vodami.
3. Súčasťou verejnej kanalizácie v Spišskom
Podhradí je čistiareň odpadových vôd (ďalej ČOV) v súlade s povolením na nakladanie s odpadovými vodami. V meste Spišské
Podhradie je zakázané vypúšťať odpadové
vody do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových vôd a žumpy.
4. Komunálne odpadové vody a organicky znečistené priemyselné odpadové vody
vypúšťané do povrchových vôd musia pred
ich vypúšťaním prejsť sekundárnym čistením, prípadne primeraným čistením, ktoré zaručia limitné hodnoty znečistenia za
bežných klimatických podmienok.
5. Do poľnohospodárskej pôdy alebo do
lesnej pôdy sa zakazuje aplikovať kal zo
septikov a z ostatných podobných zariadení na úpravu splaškov a kal z iných ČOV
ako sú ČOV produkujúce čistiarenský kal
z čistenia odpadových vôd z domácností
alebo mestských odpadových vôd.
6. Producenti odpadových vôd na území
mesta Spišské Podhradie, ktorí z objektívnych príčin nie sú napojení na verejnú
kanalizáciu, sú povinní mestu preukázať,
že objem odpadových vôd vyprodukovaných za rok a zhromaždených v žumpe,
v množstve rovnom množstvu odobratej
vody z verejného vodovodu zneškodnili
v čistiarni odpadových vôd.

a) ktorí používajú okrem vody z verejného vodovodu aj vodu z iného zdroja,
množstvo vyprodukovaných odpadových vôd, je tvorené súčtom množstva
odobratej vody z verejného vodovodu
a vody čerpanej za sledovaný rok z iného
zdroja. Predpokladá sa, že iné zdroje majú
nainštalované vlastné určené meradlo na
určenie množstva pretečenej vody, ktoré
spĺňa podmienky zákonných predpisov
o metrológii. V prípade, ak určené meradlo na inom zdroji nie je nainštalované,
množstvo odobratej vody z iného zdroja
určí mesto podľa smerných čísel spotreby
vody v zmysle vyhl. č. 397/2003 Z. z. prípadne technickým výpočtom.
b) ktorí používajú len vodu z verejného
vodovodu a sú napojení na verejnú kanalizáciu sa stanoví množstvo vyprodukovaných odpadových vôd na základe
odpočtu vodomerov.
c) ktorí majú nainštalované na kanalizačnú prípojku meracie zariadenie na
odpočet vyprodukovaných odpadových
vôd, množstvo odpadových vôd sa určí
podľa tohto meradla. Producent odpadových vôd si môže zriadiť takéto meradlo
na vlastné náklady.
d) ktorí majú len iné zdroje (vlastné studne) sa množstvo vyprodukovaných odpadových vôd určí na základe vlastných
meradiel. Predpokladá sa, že iné zdroje
majú nainštalované vlastné určené meradlo na určenie množstva pretečenej
vody, ktoré spĺňa podmienky zákonných
predpisov o metrológii. V prípade ak určené meradlo na inom zdroji nie je nainštalované, množstvo odobratej vody
z iného zdroja určí prevádzkovateľ podľa
smerných čísel spotreby vody v zmysle
vyhl. č. 397/2003 Z. z., prípadne technickým výpočtom

informačný Podhradčan
8. Zneškodňovanie odpadových vôd vypúšťaním obsahu žúmp na záhrady, poľnohospodársku či lesnú pôdu alebo do vodných tokov a plôch je v rozpore s platnou
legislatívou a je zakázané.
Cena za odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v Meste Spišské Podhradie je
1,07 €/m³ bez DPH.
Pre porovnanie cena, ktorá bola faktúrovaná Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou do 27. 01. 2017
bola 1,09 €/m³ bez DPH.

Verejnú kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd v Spišskom Podhradí prevádzkuje
Mesto Spišské Podhradie samo a ani to neplánuje v najbližšej budúcnosti minimálne
počas piatich rokov meniť
Z tohto dôvodu Mesto Spišské Podhradie
neupravovalo a myslím si, že ani nebude upravovať výšku poplatkov za miestne
dane a výšku poplatkov za komunálny odpad v najbližšom období.
Za seba, ako primátora mesta, vyhlasujem,
že to nemám v úmysle počas celého volebného obdobia 2014- 2018.
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Spolu s poslancami sa nám podarilo obnoviť takmer všetky poškodené komunikácie
a chodníky po výstavbe kanalizácie.
Poprosím ešte tých majiteľov nehnuteľností, ktorí ešte nedoručili zmluvy
o odvádzaní odpadových vôd v katastri

mesta Spišské Podhradie aby tak urobili
čo najskôr.
Viem, že Podtatranská vodárenská spoločnosť narobila zmätky, preto sa za nich
ospravedňujem a zverejňujeme ich list
a vysvetlenie k tomuto stavu ktorý nastal.

Vyjadrenie Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
1. Zmluvy o dodávke pitnej vody obsahujú v bode 5.3 text: „…alebo odvádzanie
odpadových vôd verejnou kanalizáciu…“.
Uvedený text nemá vplyv na fakturáciu stočného, keďže v predmete zmluvy (bod
2.1) je uvedené, že predmetom zmluvy je „Dodávka vody verejným vodovodom“. Do
budúcna uvedený text odstránime zo zmluvy. Na už zaslaných zmluvách je možné
uvedený text preškrtnúť.
2. Výška mesačných záloh SIPO nebola ponížená.
Zákaznícky informačný systém počíta výšku záloh na základe predchádzajúcej
fakturácie. V prípade požiadavky na zníženie zálohových platieb je možné uvedené
vykonať individuálne kontaktovaním našej spoločnosti telefonicky na zákazníckej
linke 0850 111 800, elektronicky e-mailom na info@pvpsas.sk, resp. osobne na zákazníckom centre v Spišskej Novej Vsi alebo v Poprade.
3. Časť odberateľov je napojená na kanalizáciu v majetku Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (PVS).
Uvedenú skutočnosť preverujeme a odberateľom, ktorí sú napojení na kanalizáciu
PVS (nie Mestskú kanalizáciu) budú zaslané zmluvy na vodné aj stočné so sprievodným listom. Odberateľom napojeným na kanalizáciu v majetku Mesta Spišské
Podhradie bude naša spoločnosť fakturovať len vodné.

Schválené projekty za necelých 1 milión Eur
Finančna pomoc na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok
na rekonštrukciu verejných priestranstiev pamiatkovej zóny mesta Spišské Podhradie na Palešovom námestí v objeme 90 000,00 Eur.
Z týchto získaných finančných zdrojov obnovíme v roku 2017 - spevnené plochy na Palešovom námestí – je to priestor medzi chodníkom
a štátnou cestou od Kúpeľnej ulice po Školskú ulicu v smere od Prešova po pravej strane námestia

Rekonštrukcia budovy Mestského úradu
na Mariánskom námestí 37 v Spišskom Podhradí. Získali sme dotáciu vo výške 371 731,96 €. Tieto financie sa použijú na zateplenie budovy, rekonštrukciu kotolne a rozvodov, výmenu elektrických rozvodov a svietidiel, výmenu rozvodov vody, výmenu vchodových dverí a okien
v suteréne, na nainštalovanie rekuperácie vzduchu a na vybudovanie bezbariérového prístupu do budovy úradu.

Rekonštrukcia budovy bývalej Reštaurácie pod hradom (Raj)
v Spišskom Podhradí. Získali sme dotáciu vo výške 501 037,21 €. Tieto financie sa použijú na rekonštrukciu strechy, zateplenie budovy,
rekonštrukciu kotolne a kúrenia, výmenu elektrických rozvodov a svietidiel, výmenu rozvodov vody, výmenu vchodových dverí a okien, na
nainštalovanie rekuperácie vzduchu.
V najbližšom období sa pripravujeme na podanie nových žiadostí o získanie financií z EU. Tento proces je veľmi náročný a zdĺhavý a aj
preto sa chcem všetkým poďakovať za ochotu a trpezlivosť a podporu, ktorú od Vás dostávame. Myslím tým nás všetkých na mestskom
MVDr. Michal Kapusta, primátor mesta
úrade, mojich kolegov a poslancov mestského zastupiteľstva.
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Pomáhame pomocou hipoterapie
Občianske združenie HIPOEDU so sídlom v Spišskom Podhradí
bolo založené 28. decembra 2012 za účelom profesionálne poskytovať hipoterapiu, pomáhať pri mimoškolskej výchove detí a detí
so špeciálnymi potrebami, pomocou alternatívnych špeciálno-pedagogických postupov.
V súčasnosti poskytujeme hipoterapiu vďaka kvalifikovanému
tímu, ktorý je zastúpený hopológom a špeciálnym pedagógom
Mgr. Janou Knižkovou a fyzioterapeutkoou PhDr. Zdenkou Kolárskou. Naše služby poskytujeme po celý rok a to vo vonkajšej,
ako aj v krytej jazdiarni v obci Klčov. Konským terapeutom je kôň
menom Solon, ktorého široký chrbát poskytuje deťom výbornú
oporu.

Občianske združenie HIPOEDU poskytuje:
Hiporehabilitáciu pre deti, mládež a dospelých so špecifickými
problémami pohybového aparátu
Pedagogicko-psychologické jazdenie pre deti od 3 rokov realizované prostredníctvom hier
Základy jazdenia, starostlivosť o koňa,…
Od 1.7.2016 – 31.3.2017 realizujeme projekt „Koníček pomocníček“ ktorý podporila Nadácie pre deti Slovenska a fond Hodina
deťom. od 31.3. do 15.10.2017 realizujeme projekt „Náš-Váš konk-pomocník“ ktorý podporil Nadačný fond T-System Slovakia
spravovaný Karpatskou nadáciou.

Mgr. Jana Knižková

Fond na podporu umenia podporil nákup nových kníh do knižnice
Mestské kultúrne stredisko v Spišskom Podhradí na základe výzvy Fondu na podporu umenia podalo žiadosť v rámci programu
1.6.3. Akvizícia knižníc. Na základe rozhodnutia fondu bola MsKS poskytnutá dotácia 2 200,– eura s minimálnym povinným
spolufinancovaním vo výške 5%.
Z pridelených finančných prostriedkov, vrátanie spolufinancovania bolo v novembri a decembri 2016 zakúpených 287 kníh z toho
65 kníh náučná literatúra pre dospelých, 107 kníh krásna literatúra pre dospelých, 32 kníh náučná literatúra pre deti a 83 kníh
krásna literatúra pre deti. Veríme, že knižné noviny uspokoja čitateľov v každej oblasti ich záujmu a tým prispejú k naplneniu
základnej funkcie verejnej knižnice. Zakúpenou literatúrou sme doplnili náš knižničný fond, ktorý pomôže našim čitateľom pri
štúdiu, rozširovaní vedomostí alebo kvalitnom využívaní voľného času. Knihy sú určené pre všetky vekové kategórie, deti, mládež, študentov, ale aj dospelých čitateľov.

Podporné Pohrebné Združenie
Tí, ktorí zomreli včera mali plány pre toto ráno.
Tí, ktorí zomreli dnes ráno mali plány na večer.
Neber život ako samozrejmosť, mihnutím oka
sa môže všetko zmeniť.
Preto neváhaj a vstúp medzi nás.
Podporné Pohrebné Združenie (PPZ) vzniklo v zložitých spoločenských pomeroch 11. marca 1928, keď sa 60 Betliarčanov rozhodlo založiť podporný spolok na zabezpečenie slušného pochovávania zomrelých. Cieľom a programom združenia zakotvenom
v programových stanovách je vzájomné podporovanie sa členov
v prípade úmrtia a postaranie sa o slušný pohreb zosnulého. V súčasnosti má Združenie v 214 odbočkách vyše 50000 členov.
Hlavným poslaním ustanovizne je:
vzájomná podpora členov
pomoc pri organizovaní dôstojného pohrebu zosnulého člena
poskytnutie finančnej pomoci
Podmienky pre vznik členstva:
členom PPZ sa môže stať občan vo veku od 18 – 55 rokov.
Jednorazové zápisné je odstupňované podľa veku:

0,00 € pre členov vo veku od 18 do 35 rokov
5,00 € pre členov vo veku nad 35 do 45 rokov
10,00 € pre členov vo veku nad 45 rokov do 55 rokov veku
Výšku ročného členského príspevku stanoví Správna rada PPZ so
sídlom v Betliari. Pre súčasne obdobie je výška základného členského príspevku 15,00 €/rok. Na túto základnú sadzbu sa vzťahuje výška finančnej pomoci nasledovne:
420,00 € ak bol zomrelý členom viac ako 15 rokov,
295,00 € ak bol zomrelý členom do 15 rokov,
220,00 € ak bol zomrelý členom do 10 rokov,
145,00 € ak bol zomrelý členom od 1 roka do 5 rokov.
Noví členovia majú možnosť voľby platenia viacnásobnej (dvoj, troj,
štvornásobnej) výšky členských príspevkov. Napr. dvojnásobok dvakrát 10,00 €=20,00 € čím sa automaticky zdvojnásobí výška finančnej pomoci zo základnej sadzby (napr. z 285,00 € na 570,00 €).
Postup vybavovania finančnej pomoci pri úmrtí člena PPZ:
Do troch dní doručiť členovi výboru doklady:
kópiu úmrtného listu
obč. preukaz toho, ktorý vybavuje pohreb.

Za výbor PPZ J. Hudáč, C. Valková

informačný Podhradčan
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Koncert integrácie seniorov 2016
OZ Integrácia pozvalo našich seniorov zo Spišského Podhradia
a klientov OZ So srdcom na Koncert Integrácie seniorov 2016, ktorý sa uskutočnil 20. 10. 2016 v ARÉNE POPRAD. Na koncerte sa
predstavilo množstvo známych osobností ako Katarína Brychtová, Jarmila Lajčáková-Hargašová, speváci ako Marcela Laiferová,
Peter Stašák, Pavol Hammel, Ilona Csáková, Otto Weiter a zabávač Štefan Skrúcaný.
Projekt Integrácia je predovšetkým o spájaní, o vzájomnej pomoci, ale aj o dávaní hodnôt. Seniori sa v dnešnom svete môže cítiť
na okraji spoločnosti, zbytoční, či zneužívaní. Ale práve takouto
cestou je im ukázané akí sú pre nás všetkých dôležití. Charitatív-

ny Koncert Integrácie bol o láske, úcte a vďake starším, za všetko
čo nám dali a ako nám neustále pomáhajú.
O to, aby sa seniori z nášho mesta mohli zúčastniť tohto nádherného koncertu sa pričinilo aj mesto Spišské Podhradie a OZ So
srdcom. Seniorov na koncert odviezol mestský autobus a reprezentoval ich tiež baner, ktorý zabezpečilo OZ So srdcom. Dúfam,
že aj v budúcnosti vznikne takáto spolupráca, ktorá zabezpečila
našim seniorom príjemne strávený deň a nové zážitky.

Bc. Barbora Ilečková

Významné životné jubileá oslávili a oslávia
70 r.
Lopatka Valent
Staňa Stanislav
Jarab Jozef
Lukáč Peter
Mikulová Mária
Demová Mária
Klimová Mária
Greňová Marta
Stoláriková Helena, Ing.
Kušnírová Katarína

Skalická Marta
Filipová Mária
75 r.
Stolárik Valent
Roth Pavol
Kopaňak Pavol
Vošková Mária
Koperdáková Monika
Vlasáková Terézia
Molčanová Valéria
Oravcová Mária, Mgr.

Horváthová Mária
Tkáčová Darina
Slezáková Oľga
80 r.
Grajcar Anton
Veselá Monika
85 r.
Tomaško Ladislav
Voško Jozef
Šotkovská Juliana
Bryndzová Mária

91 r.
Leskovský Pavol
Lisoňová Mária
Tomková Žofia
Matvejová Mária
92 r.
Urdová Júlia
93 r.
Kolačkovská Helena

Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme do ďalších rokov hlavne veľa zdravia a pohody v kruhu najbližších.

Opustili nás

Paločková Alžbeta
Záhradník Valent
Mlynár Ladislav
Paľonder František
Grajcárová Mária

nar. 1950
nar. 1936
nar. 1954
nar. 1943
nar. 1930

Slezák Vladimír
Sýkorová Anna
Horváth Štepán
Baran Ján
Fáber Július
Tobiáš Ján

Rodinám príbuzných vyslovujeme úprimnú sústrasť.

nar. 1949
nar. 1935
nar. 1949
nar. 1950
nar. 1929
nar. 1935

Čičatková Alena
Klešč Ján
Svoboda Milan
Bizup Pavol
Brunovská Mária
Smiková Mária

nar. 1957
nar. 1951
nar. 1959
nar. 1946
nar. 1931
nar. 1929
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Mestská knižnica

Tip na knihu
Ctirad Klimčík:

Klietka hanby
Kováčsky tovariš Jens sa stáva obeťou intrigy a je nespravodlivo vystavený v klietke hanby na norimberskom námestí. Jensova snúbenica
Gertrúda, presvedčená o jeho nevine,
sa vydá za neho. Mladí manželia sa
potom vysťahujú na Slovensko, kde
sa spolupodieľajú na založení a vybudovaní mesta Bardejov.
Renáta Bhujun:

Matky a macochy
Príbeh plný pohnutých osudov a búrlivých citov. Ošúchaná sídlisková lavička je miestom, kde sa stretávajú
štyri priateľky. Helena, Denisa, Nina
a Etela – každá je iná, každá svojím
príbehom dokresľuje pestrú paletu
ženského sveta. A každá v sebe ukrýva vlastné tajomstvá… Popritom vôbec netušia, ako sa ich osudy skrížia.
Peter May:

Čierny dom
Sympatický policajný detektív Fin
Macleod prichádza na škótsky ostrov
Lewis vyšetrovať vraždu, spáchanú
podľa rovnakého scenára ako tá, čo
vyšetruje práve v Edinburgu. Fin tu
vyrastal a stretáva sa tu s bývalými
kamarátmi i prvou veľkou láskou.
Desivé odhalenie brutálnej vraždy
a hrozba ďalšieho násilia nútia Fina
prebádať tajomstva minulosti.
Sveva Casati Modignani:

Krásny pacientka

Strhujúca rodinná sága, v ktorej
dominuje príbeh rozporuplnej Irene
Corderovej. Irene, krásnu osudovú
ženu, sa niekto pokúsil zavraždiť,
keď sa modlila v Kostole sv. Marka
v Miláne. Po útoku stratila pamäť
a iba pomaly si skladá čriepky svojho
predchádzajúceho života a odhaľuje
neuveriteľné rodinné tajomstvá.
Tešíme sa na Vašu návštevu

Anna Gondová, vedúca knižnice

Podhradčan kultúrny

Fašiangy v našom meste
Fašiangy, čas radosti a veselosti, čas plný
zvykov a tradícií, kedy majú ľudia poslednú možnosť užiť si zábavy pred nastávajúcim veľkonočným pôstom. Podľa
tradícií mladí aj starí, zahalený v rôznych
maskách, ktoré znázorňovali zvieratá, či
komické ľudské postavy prechádzali cez
obec a v každom dome pozývali ľudí na
fašiangovú veselicu. Tak vznikla tradícia
Fašiangových sprievodov, ktorá sa udržiava aj u nás v Spišskom Podhradí.
Mestské kultúrne stredisko a Základná
umelecká škola v Spišskom Podhradí pripravili pre občanov, ale aj návštevníkov
tradičný fašiangový sprievod mestom,
ktorý sa uskutočnil v stredu, 22. februára
2017 so začiatkom pred Mestským úradom
na Mariánskom námestí, kde deti svojim
spevom a tancom navštívili primátora
nášho mesta, MVDr. Michala Kapustu.
Fašiangový sprievod ďalej navštívi podnikateľov v našom meste a všade rozniesol
typickú ľudovú fašiangovú veselicu. Žiaci
ZUŠ pod vedením PaedDr. Boženy Švábo-

vej, PhD. ukázali, že zachovanie tradícií
našich krajov im nie je ľahostajné.
Druhý fašiangový sprievod sa v Spišskom
Podhradí uskutočnil v sobotu 25. februára
2017 v spolupráci Mestského kultúrneho
strediska a Western ranču zo Spišského
Podhradia. S týmto sprievodom bolo spojené aj tradičné pochovávanie basy. Jazdci
z celého okolia, preodení vo fašiangových
maskách s vozom muzikantov zo Základnej umeleckej školy pod vedením pána
riaditeľa ZUŠ Mgr. Štefana Genčúra, DiS.
art. tak vytvorili unikátny sprievod, ktorý
prešiel ulicami celého mesta.
Spevom, tancom a krátkymi scénkami sa
oba sprievody vysmievali lenivosti, pýche
a hlúposti a medzi všetkých rozniesli pravú
fašiangovú náladu. Fašiangové sprievody
sú tradičnou súčasťou kultúry nášho mesta a jednoznačne patria k tomuto veselému
obdobiu, trvajúceho od sviatku Troch kráľov,
do Popolcovej stredy.

Bc. Barbora Ilečková

informačný Podhradčan

str. 7

Aktív BDK – oceňovanie darcov krvi
Aj v našom meste žijú obyvatelia, ktorí si i v dnešnej uponáhľanej dobre nájdu čas a odvahu a bez nároku na odmenu darujú
najvzácnejšiu tekutinu na svete – krv. Tá môže pomôcť zachrániť ľudské životy. Za tento humánny čin si darcovia zo Spišského
Podhradia, 8. decembra 2016 v historickej radnici mesta Levoča
prevzali ocenenie plakety prof. MUDr. Jana Janského.
Bronzovú plaketu si prevzal Matúš Berko a Pavol Kešlák. Zlatú
plaketu Rastislav Jasovský, Ivan Krendželák a Peter Hudáč. Držiteľmi diamantovej plakety sú Štefan Faltin a Pavol Kešeľák.
Oceňovanie darcov krvi finančne podporilo mesto Spišské Podhradie. Darcom srdečne blahoželáme a ďakujeme za ich nezištnú
pomoc.

Bc. Barbora Ilečková

Diamantová
svadba
Manželia Ján Hudaček a Mária Hudačková si 8. decembra 2016 pripomenuli vzácne životné jubileum,
60. výročie uzavretia manželstva,
diamantovú svadbu. Manželia Hudačkovci si už 60 rokov delia srdcia
i duše, veria i odpúšťajú, podávajú
jeden druhému ruku v dobrom aj
v zlom. Pripájame sa k ostatným
gratulantom a obidvom manželom
prajeme, aby sa v dobrom zdravím
a v šťastnom rodinnom prostredí,
ešte dlho tešili zo spoločného života.

Rekordná úroda zemiakov
Členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov pomaly začínajú
bilancovať rok. V marci sa konala členská
schôdza ZO SZZ. Po nej sa už netrpezlivo
čakalo, kedy sa bude dať začať v záhradkách pracovať. Niektorí stihli zasiať zeleninu a zasadiť zemiaky skôr, iní neskôr.
Všetci sa o svoje záhradky starali svedomito, a vďaka peknému počasiu, ktoré sa
striedalo s výdatnými dažďami sa dočkali
dobrej úrody. Mnohí záhradkári hovoria
o rekordnej úrode zemiakov. Radosť z úrody niektorým záhradkárom kazilo zistenie,
že z ich úrody im odoberajú nepovolaní.
Vážení občania, ak máte záujem o záhradku, chuť stráviť svoj voľný čas aktívne
a zmysluplne, prihláste sa u predsedu ZO
SZZ p. Pavla Oleja na č. t. 0905 651 146.
Milí záhradkári, prajeme Vám hlavne
zdravie, silu a úspechy v pestovaní, aby ste

dopestovali zdravú, na vitamíny bohatú
zeleninu a ovocie, pre seba a svoje rodiny.

Ing. Viera Gondová, tajomník ZO SZZ
Jozef Komara, zástupca primátora MsÚ
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Podhradčan umelecký

DFS Branisko mal svoju premiéru
na vianočnom koncertu ZUŠ
Oblasť celého Spiša je mimoriadne bohatá
na folklórne tradície. Rozvíjať a zachovať
duchovnú kultúru ľudu Podbraniska pre
ďalšie pokolenia sa podujal detský folklórny súbor Branisko, ktorý vznikol v ZUŠ
v Spišskom Podhradí v školskom roku
2015/2016. Iniciátorom založenia nového
telesa bol riaditeľ školy Mgr. Štefan Genčúr, DiS. art.

vali školu aj na súťažiach v speve ľudových
piesní. Michaela Zajacová na okresnom
kole súťaže v interpretácii ľudovej piesne
Slávik Slovenska obsadila v II. kategórii 2.
miesto a Terézia Nemcová na 24. ročníku regionálnej súťaže v speve rusínskych
a ukrajinských piesní Makovická struna
v Slovinkách dosiahla v I. kategórii - sóla
umiestnenie v striebornom pásme.

Novovzniknutý folklórny súbor nevznikol
na „zelenej lúke“, ale nadviazal na folklórne tradície už existujúcich telies pracujúcich v ZUŠ dlhodobo – destský folklórny
súbor Dreveník (vedúca súboru PaedDr.
Božena Švábová, PhD.), ľudovú hudbu
Branisko a detskú ľudovú hudbu Branisko
(vedúci Mikuláš Demočko, DiS. art.). Kým
však tieto telesá pracovali izolovane a samostatne, nový folklórny súbor zastrešuje
všetky zložky – inštrumentálnu, spevácku
a tanečnú. Konkurz do novovzniknutého
súboru sa uskutočnil 10. septembra 2015
a jeho činnosť sa začala pomaly rozbiehať.
Inštrumentálnu zložku súboru viedol Mikuláš Demočko, DiS art., spevácku zložku
Monika Chovancová, DiS. art. a ľudový
tanec Iveta Rusnáková, DiS. art. V školskom roku 2015/2016 sa súbor sa ako celok
na verejnosti ešte neprezentoval, vystupovali iba niektoré zložky súboru – najmä
ľudová hudba, ktorá má v rámci súboru
najdlhšiu tradíciu a spevácka zložka súboru. Členky speváckej zložky súboru v školskom roku 2015/2016 vzorne reprezento-

K oživeniu činnosti súboru došlo v školskom roku 2016/2017, keď došlo k niektorým personálnym zmenám vo vedení jednotlivých zložiek súboru. Vedúcim
ľudovej hudby ostal i naďalej Mikuláš
Demočko, DiS. art., vedením speváckej
zložky bol poverený Mgr. Vladimír Kubovčík a tanečná zložka bola posilnená o tanečného pedagóga Ing. Jozefa Kozáka –
umeleckého vedúceho folklórneho súboru

Čačina. Zlepšilo sa aj materiálne vybavenie súboru – v školskom roku 2015/2016
bol zakúpený cimbal a v školskom roku
2016/2017 boli zakúpené kroje pre tanečnú
zložku, prínosom bolo aj zavedenie vyučovania predmetu hra na cimbale. Prvýkrát
sa detský folklórny súbor predstavil verejnosti na vianočnom koncerte ZUŠ, ktorý
sa konal 20. decembra 2016 v kine Slovan
v Spišskom Podhradí pod názvom Hudobné Vianoce. Vystúpenie súboru vzbudilo
v širokej verejnosti veľký ohlas a odmenené bolo dlhotrvajúcim potleskom. Prajeme
novovzniknutému detskému folklórnemu
súboru ďalší kvalitatívny umelecký rast
a pedagógom a členom súboru veľa entuziazmu do ďalšej práce.

PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD.
Foto: PhDr. Paula Maliňáková

voľnočasový Podhradčan
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Športové Vianoce v Oddelení voľnočasových aktivít
Ako každý rok, aj tieto sviatky organizovalo Oddelenie voľnočasových aktivít MsKS
akciu „Športové Vianoce“. Počas celých
vianočných prázdnin boli prichystané pre
deti a mládež, ale aj dospelých, turnaje
v streetballe, florbale, či malom futbale.
Prvým vrcholom týchto dvoch sviatočných týždňov bol Turnaj v stolnom tenise
dňa 28. 12. 2016. Víťazom sa stal zaslúžene Samuel Pilař, porazeným finalistom
bol Vladimír Tekáč a na treťom mieste
sa umiestnila Simona Pentráková, keď
v malom finále porazila Stanislava Poklembu.

Klietky pre chov prepelic,
králiky, činčily, pasce
na líšky a kuny, liahne
na vajíčka, odchovne
pre kuriatka, krmítka
a napájačky, robíme
rozvoz po celom
Slovensku
viac na www.123nakup.eu
tel.: 0907 18 18 00

Top akciou a ozajstným vyvrcholením
Športových Vianoc bol Silvestrovský volejbalový turnaj, ktorý písal už svoj 8. ročník.
Tento turnaj sa stal už peknou každoročnou tradíciou so stále zvyšujúcou sa športovou úrovňou. Kvôli časovému a hlavne
priestorovému obmedzeniu je počet zúčastnených družstiev obmedzený na 6 celkov, čo sa naplnilo už vyše mesiaca pred
konaním. Už tento fakt svedčí o atraktivite turnaja medzi zúčastnenými. Tento
ročník sa konala repríza minuloročného
finále, v ktorom sa stretli družstvá Josaaa
a Športklub Spišské Podhradie. Športklu-

bu sa nakoniec nepodarilo vrátiť minuloročnú prehru súperovi a tak sa opätovným
víťazom stala Josaaa pod vedením kapitána Alexa Veinpera.
Keďže mrazivé počasie nám prialo od
polovice decembra, Oddelenie voľnočasových aktivít v spolupráci s MŠK Spišské Podhradie sa postarali o vytvorenie
klziska v športovom areáli na Školskej
ulici na asfaltovom ihrisku. Klzisko bolo
hojne využívané deťmi i dospelými denne, otvorené bolo každý deň od 9.00 do
16.00 hod.
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Podhradčan školský

Babka, dedko, poďme si spolu čítať
„Kto sa chce stať vzdelaným, musí nad zlato vážiť si knihy.“
Jan Amos Komenský

Zo svojich vnúčat boli veľmi nadšení a pri rozlúčke s nimi nechýbali objatia, poďakovania, ale aj bozky na líčko.

Dňa 30. 11. 2016 sa v Základnej škole na Školskej ulici uskutočnilo čitateľské podujatie pod názvom Čítame starým rodičom. Po
vyučovaní si žiaci v triedach pripravili pre babku i dedka výstavku
obľúbených kníh a čítali im rozprávky, bájky, príbehy veselé i napínavé. Dokonca aj starí rodičia neodolali a čítali s nimi. Podujatie
pripravila vedúca školskej knižnice v spolupráci s pani učiteľkami
slovenského jazyka na II. stupni aj pani učiteľkami I. stupňa.

Akcia sa vydarila a my sa tešíme na ďalšiu čítačku s tými, ktorí majú radi knihy. Veď nemilovať knihy, znamená nemilovať
múdrosť.

Žiaci pozvali do školy svojich dedkov a babičky. Spoločné stretnutia prebiehali v triedach, kde si spolu rozprávali o knihách, čítali
príbehy a plnili spolu úlohy, maľovali si, spolu si zdramatizovali prečítané príbehy. Deti im zaspievali a zarecitovali. Najmenší prváci čítali slabiky aj slová, ktoré sa naučili za prvé mesiace
v škole. Starí rodičia sa potešili z ich šikovných vnúčat a mali
radosť z toho, že mohli spolu s nimi takto príjemne prežiť toto
popoludnie. Zaujímavé podujatie sa páčilo nielen deťom, ale aj
im babkám a dedkom. Zúčastnilo sa ich naozaj veľmi veľa a ich
vnúčatá sa tešili z ich prítomnosti, že si môžu spolu prečítať krásne knihy a ukázať im, ako sa v škole cítia príjemne, čo už všetko
vedia a ako ich teší ich prítomnosť a záujem o ne.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí sa zúčastnili na tomto peknom podujatí, želáme všetkým starým rodičom veľa zdravia, lásky a síl, aby mohli byť stále oporou a vzorom pre svoje vnúčatá.
Ďakujeme vám babka a dedko.

žiaci a učitelia, ZŠ Školská 3

Keďže je tento školský rok 2016/17 vyhlásený za Rok čitateľskej
gramotnosti, stretnutie so starými rodičmi pri spoločnom čítaní kníh bolo pre všetkých obohacujúcim zážitkom. Starí rodičia
si zároveň mohli poprezerať školské priestory, triedy v ktorých
strávia ich vnúčatá väčšiu časť dňa a tiež si zaspomínali na svoju
mladosť, keď boli aj oni žiakmi tejto školy, či žiakmi, ako ich malé
ratolesti.

Dni kresťanskej kultúry
Žiaci deviatych ročníkov sa 21. 10. 2016 zúčastnili odbornej
prednášky o náboženskom spisovateľovi, kňazovi, Štefanovi Náhalkovi, prvom riaditeľovi Slovenského ústavu sv. Cyrila
a Metóda v Ríme.
Túto prednášku viedol profesor cirkevných dejín a sakrálneho
umenia v spišskom seminári HEDr. Ľuboslav Hromják, absolvent Gregoriánskej univerzity v Ríme, spolu s jeho hosťami.
Cieľom týchto dní kresťanskej kultúry bolo vyvolať u mladej
slovenskej generácie záujem o kresťanskú kultúru, nadväzujúc tak na myšlienky filozofa kultúry prof. Ladislava Hanusa,
ktorý tvrdil, že vrchol kultúrnosti sa dosahuje v nábožnosti.

Mgr. Kamila Komarová, ZŠ Školská 3

GRAFIKA. REKLAMA. TLAČ.

obrazy (drevo, látka, plast, alubond, sklo) s potlačou podľa vlastného výberu

0905 311 115
ywan@ywan.sk

školský Podhradčan
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Šaliansky Maťko
má 24!
Už takmer štvrťstoročie sa schádzajú recitátori na celom
Slovensku, aby ostatným tlmočili prostredníctvom povestí odkaz našich starých otcov a materí. Aj v našej škole sa
každoročne koná súťaž v prednese povestí Šaliansky Maťko.
Tento rok zneli z úst našich žiakov ľubozvučné slová povestí zo všetkých regiónov Slovenska. V slovách našich
predkov sme našli odkazy o našej minulosti, skrytú životnú múdrosť, poučenie, ale aj humor a vtip. Školské kolo sa
uskutočnilo v mesiaci január.
Súťažili žiaci 2. až 7. ročníka v troch kategóriách. Porota
zložená z pani učiteliek 1. aj 2. stupňa sa napokon zhodla
na takomto umiestnení:

I. kategória (2. a 3. ročník)
1. Alžbeta Iľašová, 3. B
2. Elizabeth Hannah Bednáriková, 3. A
3. Jakub Belinský, 3. B

Plavecký výcvik
Dnešná doba počítačov prináša okrem pozitív aj rôzne poruchy
a problémy chrbtice. Žiaci vo vývoji by práve tieto neduhy mali
kompenzovať športom a pobytom na čerstvom vzduchu.
Aj tento školský rok sme pripravili pre žiakov 3. ročníka plavecký
výcvik v ZŠ – Nejedlého, v Spišskej Novej Vsi. Raz do týždňa – po
dobu piatich týždňov, sme sa mestským autobusom bezpečne
presunuli za účelom získavania dobrej telesnej kondície i plaveckých návykov.
„Vedieť plávať nie je také ľahké a jednoduché! Vedieť plávať je
ale veľmi dôležité a prospešné!“
Takto sme posmeľovali žiakov vždy pred vstupom do bazéna.
A zabralo! Záverečné bilancovanie skúsenej trénerky plávania,
i nás navzájom, bolo ohromné. Dievčatá i chlapci plávali krásne
ako kačičky a na prvé možno bojazlivé dotyky s vodou sa už dávno
zabudlo. Hodnotenie v podobe „mokrých vysvedčení“ deti posmelilo. Doporučujeme rodičom, aby svojim deťom dopriali plávanie
a tak naďalej rozvíjali ich predchádzajúce skúsenosti s vodou.

Mgr. I. Štieberová, PaedDr. Z. Dindová, ZŠ Školská 3

II. kategória (4. a 5. ročník)
1. Eliška Longauerová, 5. B
2. Mária Dorota Ilečková, 4. A
3. Lucia Némethová, 4. A

III. kategória (6. a 7. ročník)
1. Simona Dravecká, 7. A
2. Ema Vašková, 7. A
3. Natália Valigurová, 7. B
Na všetkých účastníkov čakala sladká odmena. Víťazky
všetkých kategórií si odniesli pekné vecné ceny a školu reprezentovali v okresnom kole v Levoči. Blahoželáme!

Mgr. Lenka Olejová

Najužitočnejší hráči VII. ročníka Memoriálu Farntiška Slebodníka
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Podhradčan športový

Polmaratón „slobodní – ženatí“
Dňa 26. 12. 2016 pod záštitou Komisie pre
školstvo a šport, zorganizoval MŠK Spišské Podhradie v spolupráci s oddelením
voľnočasových aktivít a so ZŠ Školská 3
v Spišskom Podhradí v poradí už 19. ročník polmaratónu slobodní - ženatí. Vyše
6-hodinové, športové zápolenie, otvoril
primátor mesta Spišské Podhradie, pán
Michal Kapusta, so začiatkom po 9. hodine ráno v telocvični miestnej ZŠ Školská 3. Konečný rezultát polmaratónu bol
známy o 16. hodine. Do turnaja sa zapojilo viac ako 50 účastníkov rôznych vekových kategórií, od 14 ročných žiakov až po
bývalých hráčov a fanúšikov futbalu. Aj

v tomto prípade, mottom tohtoročného
mini turnaja, bolo priateľské stretnutie
všetkých priaznivcov futbalu, začínajúcich
v miestnom MŠK. V družstve slobodných
svoje športové majstrovstvo prišli ukázať
naši odchovanci Dominik Jacko z Tatrana
Prešov, Dárius Vandraško z FK Spišská
Nová Ves a samozrejme ďalší mladí hráči
pôsobiaci v miestnom MŠK ale i v ligových
mládežníckych mužstvách. Ženatí, posilnení o prvoligového hráča FK Spartak Myjava -Vladimíra Kúkoľa, a bývalých hráčov
MŠK, nedali v tomto dueli mládežníkom
šancu a ženatí skúsenosťami prevýšili slobodných v pomere 103 -79, keď strelecky

Hokejový turnaj

Dňa 18. 12. 2016 Komisia pre školstvo a šport pri MsÚ v spolupráci s MŠK Spišské Podhradie, ZŠ Školská 3 a oddelením
voľnočasových aktivít usporiadala 6. ročník Mestského turnaja mládeže v minifutbale.
Turnaj sa začal ráno o 9:00 hodine v telocvični ZŠ Školská
3, ukončenie bolo naplánované na 13:00 hod. Zúčastnilo sa
ho 6 družstiev mládežníkov, pričom každé družstvo malo
4-6 členov. Hralo sa jednokolovo, systémom každý s každým. Celkovo sa odohralo 15 zápasov. Hrací čas zápasu bol
12 minút.
Víťazom turnaja sa stalo družstvo „Slizolim“ s 12 bodmi.

Celková tabuľka mládežníckeho turnaja:
Slizolim
Rene Team
Starci Team
Kaktusy
Sez
Pepo Team

5
5
5
5
5
5

4 0 1
3 1 1
3 1 1
2 1 2
1 1 3
0 0 5

23:11
24:14
18:14
18:15
13:24
13:31

12 b
10 b
10 b
7b
4b
0b

Víťazné družstva boli odmenené vecnými cenami a pre
všetkých účastníkov boli pripravené sladkosti a malé občerstvenie.

Uzávierka ďalšieho
vydania je 30. 4. 2017

ŽENATÍ 103:79 SLOBODNÍ

VII. ročník Memoriál Ing. Františka Slebodníka

Mestský turnaj
mládeže
v minifutbale

1.
2.
3.
4.
5.
6.

zažiaril Vladko Kukoľ so 40 gólmi. Celý
futbalový polmaratón sprevádzali kvalitné, tvrdé a často neľútostné súboje, všetko však v rámci Fair Play. Po záverečnom
hvizde pri spoločnom posedení a občerstvení boli vyhlásení a malou pozornosťou
ocenení najlepší brankári, strelci a hráči
oboch celkov. Na záver chcem poďakovať
organizátorom za chutné občerstvenie
a všetkým účastníkom polmaratónu za
skvelé výkony, ktoré predviedli na 19. ročníku minifutbalového polmaratónu.

Dňa 25. 2. 2017 zorganizovala skupina nadšencov hokeja a Komisia pre školstvo a šport pri MsÚ v Spišskom Podhradí v spolupráci
s MŠK hokejový turnaj seniorov – VII. ročník memoriálu Ing. Františka Slebodníka. Turnaj sa uskutočnil v neďalekej Levoči, na
miestnom zimnom štadióne.
Na slávnostnom vyhodnotení sa k účastníkom turnaja prihovoril
spomienkami na zosnulého Ing. Františka Slebodníka, primátor
mesta Spišské Podhradie MVDr. Michal Kapusta a predseda MŠK
p. Jozef Komara výsledkovo vyhodnotil celkový priebeh turnaja.
Turnaja sa zúčastnili celkovo tri družstvá, v celkovom počte viac
ako 40 hokejistov.
Osobité poďakovanie patrí organizátorom turnaja a všetkým
hráčom a fanúšikom za Fair Play hru a športové vystupovanie.

Výsledky turnaja:
Dynamo Lekvare
Hockey Team
Hockey Team

8:3 Tering Team
5:3 Dynamo Lekváre
9:6 Tering Team

Výsledná tabuľka:
1. Hockey Team
2. Dynamo Lekvare
3. Stars Team

2
2
2

2 0 0
1 0 1
0 0 2

14:9
11:8
9:17

6b
3b
0b

Najužitočnejší hráč (Tering Team): Tomáš Mikolaj
Najužitočnejší hráč (Hockey Team): Branislav Barbuščák
Najužitočnejší hráč (Dynamo Lekváre): Ján Bašista
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